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Реализирана ИПАРД работилница во Чашка
Општина Чашка и Вардарскиот плански регион во соработка со
Фондацијата Институт отворено општество–Македонија и Фондацијата ЕВРО
Центар од Свети Николе на 10 ноември 2009 ја оддржаа информативната
работилница „ Кој и како до Европските фондови за земјоделството“.
Присутните на работилницата имаа можност да добијат корисни
информации за критериумите за користење на средствата , постапките, кои се
прифатливите инвестици како и приоритетните области и други значајни
аспекти од системот за управување со средствата од ИПАРД, петтата
компонента наменета за поддршка на земјодлеството и руралниот развој.

е-пошта:
opstina@caska.gov.mk

По завршувањето на разботилницата присутните имаа можност и да се
запознаат со кредитите и начините на користење кои ги нуди Прокредит банка ,
филијала Велес.

Градоначалник:
Горанчо Пановски
Советник за
локален економски
развој:
Маја Анастасовска
Советник комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:

АКЦИЈА „ Ден на дрвото– засади ја својата иднина“
Марјан Јовановски
Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:
Емилија Спировска
Соработник за ЛЕР
и уредник на
Бизнис гласник:
Лидија Пљакова

Во рамките на акцијата "Ден на дрвото-засадија својата иднинa", на
локација ,,Три дола,, КО Чашка на ден 13.11.2009 година во организација на
Општина Чашка и ЈП "Македонски шуми" Подружница ШС ,,Бабуна,, Велес беа
засадени 10.000 јасенови садници и садници од чемпрес на површина од околу
10 хектари.
Покрај вработените од општинската администрација, ШС ,,Бабуна,, Велес и
ЈПКД "Тополка" - Чашка, активно учество земаа и околу 300 ученици од 7-мо и 8мо одделение на Општинските основни училишта "Тодор Јанев" Чашка и ,,Петре
-Поп-Арсов,, Богомила заедно со класните наставници. Учениците од пониските
одделенија пак го оплеменуваа со зеленило својот училиштен двор.
Проектот инициран од група граѓани како Граѓанската акција "Ден на
дрвото-засади ја својата иднина" во еднодневната акција на 13 ноември во
Општина Чашка успешно беше реализиран.

Претставување на ЗЕЛС- ЕКСПО 2009

Дали знаете дека

Стратешки цели од
Стратегијата за
Локален економски
развој на Општина
Чашка се :

1.Воспоставување
на мерки за
поддршка на
развојот на
стопанството и
привлекување на
инвестиции
2.Создавање на
услови за
претварање на
регионот на
Чашка во развиен
и препознатлив
туристички
центар
3.Создавање
услови за развој
на современо
земјоделство во
општината со
оптимално
искористување
на земјоделските
површини и
пасишта
4.Промовирање
на меѓуетнички
соживот
5.Создавање на
услови за
целосен урбан
развој на
општината

www.caska.gov.mk

Општина Чашка се претстави на петтиот саем на општините„ ЗЕЛСЕКСПО 2009“ во организација на Заедницата на единиците на локалната
самоуправа на Р Македонија – ЗЕЛС, на 25 и 26 ноември.
Саемот се оддржуваше на Скопски саем во халата 1- Метрополис
Арена.
.
Воведно обраќање имаа Претседателот на Владата на Република
Македонија, г-дин Никола Груевски,
претседателот на ЗЕЛС, Коце
Трајановски, Н.Е. Филип Рикер, Амбасадор на САД во Р.М.,
евроамбасадорот Н.Е. Ерван Фуере и Н.Е. Хозе Луиз Хереро, шеф на
Мисијата на ОБСЕ.
На ЗЕЛС саемот ,се претставија повеќе од педесет општини, со свои
изложбени штандови . Посетителите, граѓаните, соработниците, донаторите
имаа можност да се сретнат со градоначалниците и претставниците на
локалните власти.
На штандот имавме изложбен дел ,и тоа : специјалитети проготвени
од месното население, дел од Саемот за здрава храна, производи од бизнис
секторот во делот за нивна промоција
Покрај изложбениот дел на општините, се оддржаа и панел дискусии.
Претседателот на Р Македонија г-дин Ѓорѓе Иванов посети дел од
општинските штандови, од кои еден од нив беше и штандот на Општина
Чашка.

